
പധാനാധയാപക പരിശീലനം  2013
ോമാഡയള

ആമഖം
സരവ  ശിക അഭിയാന  മോനാടെവച  "  Universalisation  of  Elementry  Education  "  എന 

ആശയതില നിനം ഗണനിലവാരമള വിദയാഭയാസം കടിയെട അവകാശം എന  RTE ആശയ തിോല 
കള വഴിമാറം വിദയാഭയാസരംഗത് നടകകയാണ് .വിദയാഭയാസ പവരതനങളെട അടിസാന ഘടകം 
വിദയാലയങളാണ്.സമഗവം  ഗണനിലവാരതിലധിഷിതവമായ   വിദയാഭയാസ  വികസനം  നാം 
വിവകികന  രീതിയില  നടപിലാവണെമങില   ഈ  അടിസാന  ഘടകതില   മാറം 
വരതണം.വിദയാലയ  വികസനതിെന  ോനതതവം  പധാനാധയാപകനാണ്.പധാനാധയാപകരെട 
ഇടെപടലകള  ശകമാകിോയ  വിദയാലയതിെന  സമഗ  വികസനം  സാധയാമാക.  അകാദമി 
കരംഗതം,ഭൗതിക  സാഹചരയങളിലം  ,വിഭവസമഹരണതിലം  ,സാമഹയബനതിലം  ഇടെപടലകള 
ശകമാകക എനതാണ് ഇനി വരന പരിശീലനങളെട ഊനല.ഈ മാസം നടകന  പധാനാധയാപക 
പരിശീലനതില  മന്   ോമഖലകളില  എങെന  സവയം  െമചെപടതി  മോനറാം   എന  ആശയം 
നലകാനാണ് ഉോദശികനത്

സവാഗതം ബി.പി.ഒ 
ോകാഴ് ബീഫിങ് എ.ഇ.ഒ തതാല

ോമഖലകള
1. ോമാണിററിങം നിരനര മലയനിരണയവം
2. ഐ.സി.ടി സാധയതകള
3. മാോനജ് െമന് 

പധാനാധയാപക പരിശീലനതിെന ഉോദശയങള

• ഗണനിലവാരതിലധിഷിതവമായ  വിദയാഭയാസ  പകിയയില  ോമാണിററിങ്,നിരനര 
നിലനിരണയം എനിവയെട സാനം തിരിചറിയന.

• ോമാണിററിങ്  ഫലപദമാകാനള  ടളകള  ,തനങള  എനിവ  വികസിപികനതില  കഴിവ് 
ോനടന.

• ഐ.ടി  സാധയതകള  തിരിചറിഞ്   സാപനതിെല  മികവകള  ോഡാകയെമന് 
െചയാനം,ഭരണപരമായ കാരയങള ലഘകരികാനമള ധാരണകള ോനടന.

• പാോയാഗിക  അനഭവങോളയം  ഉലനങോളയം  വിശകലനം  െചയ്  മാോനജെമനിെന  തനങള 
തിരിചറിഞ് സവയം െമചെപടാനള ധാരണകള ോനടന

െസഷന ോവണ സാമഗികള
1. ോമാണിറങം നിരനരനിലനിരണയവം (അനബനം-1  െന  5 ോകാപി൦
2. ഐ.ടി ോസാടസ് & ഐ.സി.ടി           ( അനബനം-2 െന  3 ോകാപി)
3. െവണിലാവ് ,SRG മാനവല,CD          (അനബനം -3 SRG Manual 3 copy)

െസഷന ഒന് ോമാണററിങം നിരനരനിലനിരണയവം (10-30 -12-Noon)
ആര.പി ഒര ോകസ് അവതരിപികന



ഈ  ോചാദയങള  ഉനയിച്  ചരച  നയികന.ോമാണിററിങ്  ഫലപദമാവാതിരികാനള  കാരണങള 
ോകാഡീകരികന.
ഇതോപാെല ഐ.സി.ടി  ,മാോനജെമന്  തനങള എനിവ ഫലപദമായി  നടപാകാന കഴിയാതതിെന 
സചനകളം  നലകന.ചരചയെട  അടിസാനതില  ഈ  ോമഖലകളില  ചില  ധാരണകള  വിപലീ 
കരിോകണത് ആവശയമാെണന് ഉറപികന. ഈ പരിശീലനതിെന ോമഖലകള ഫിക് െചയന. 

• പധാനാധയാപകെര കസര അടിസാനതില  പത് ഗപാകന.
(GJBS Kudallur,GMLP Trithala,GLPS Alur,GLPS Chalissery,GLPS Kumaranellur,GUPS 
Kakkattiri,GLPS Nellikkattiri,GLPS Chathanur,GUPS Nagalassery,GGHS Kumaranellur)

• ഓോരാ ഗപിനം ോമാണററിങമായി ബനെപട വായനാ സാമഗികള വിതരണം െചയന.
( ോമാണററിങ് ഡയറ് വായനാസാഗി,ടളകള)

• ഓോരാ ഗപം വായനാസാമഗി  സചകങളെട അടിസാനതില പരിോശാധികന.കെണതലകള 
അവതരിപികന.
സചകങള

1. വായനാസാഗിയിെല പധാന ആശയങള
2. നടപാകാനള പവരതനങള
3. പതീകികന പയാസങള

പത് ഗപകളെട അവതരണം ആവരതനം ഒഴിവാകിയായിരികണം
ആരപി ഈ െസഷനോകാഡീകരികന.താെഴപറയന വിലയിരതല ഉോദശയങള ഓരമിപികന.

ഇനി എനാണ് െചോയണത്?



അടത മാസതില ഒരാഴയില ഏെതങിലം ഒര ദിവസം ഒന്  എന നിലക് നാല്  കാസകള ോനരിട 
കാണാനാവോമാ?  എങില അടത കടിയിരപില താെഴ പറയന ഇനങള ഓോരാരതരം തയാറാകി 
വരണം

• നിരനരനിലനിരണയം  നടതന  ടി.എം  പോതയകത(ഉദാഹരണം  ഉളെപെട)  തയാറാകി 
അവതരിപികാം

• നിരനരനിലനിരണയം ോരഖെപടതാന ടീചര ഉപോയാഗെപടതന തനങള

• നിരനരനിലനിരണയം പോയാജനെപടതിയള തടരപവരതന സചനകള

• ടീചര ോനരിടന ഒര പയാസം
ഈ തീരമാനോതാെട െസഷനോകാഡീകരികന
െസഷന രണ് - ഫലപദമായ മാോനജെമന് തനങള (12  1.30 Pm)–

• െവണിലാവ് എലാവരകം വായികാന നലകന.
ഇതരതില ഒര െമറീരില രപെപടനതിെന പകിയ എഴതന.
(രപെപടനതിന  മമ്  എെനാെക  പവരതനം,രപെപടനതിെന  പകിയ,രപെപടോശഷം 
എെനാെക പവരതനെമന് വരഗീകരിച് ചാരട് െചയന)

ഈ പവരതനങളെട െതളിവകള എസ്.ആര.ജി മിനറ്സ് എനിവ പരിചയെപടന.(Presentation)
ഈ പവരതനതിലെട ോനടിയത് എെനാെക ?

1. സള പവരതനങളെട സഷ ആസതണം
2. സാമഹയബനം
3. കടായ വളരതല
4. രകിതാകളമായളബനം
5. കടികളെട അകാദമിക മികവ്
6. വിഭവങെള ഫലപദമായി ഉപോയാഗികല
7. അധയാപക നവീകരണം- Innovation
8. ഭൗതിക സാഹചരയങളിലള മാറം
9. പോദശിക സരകാരകളെട പിനണ ഉറപാകല
10. ോസാഷയല ഓഡിറിങ് എന തനം
11. പങാളിത ോനതതവം 
12. participatory monitering

െവണിലാവ് രപെപട പകിയ

• കഴിഞ അകാദമിക വരഷതില െചയ പവരതനങള സഷ വിശകലനതിന് വിോധയമാകന

മമ്
 കഴിഞവരഷെത അവോലോകനം

   വിവിധ കബകള പവരതനം ആസതണം
  വോരഷിക കലണര രപീകരണം

 പോവശോനോതവതില വിതരണം
SRG ആസതണം

   കോസ് തല പവരതനം എഡിറിങ്,വിലയിരതല
  ോസോണസറിങിലെട ഫണ് കെണതല

 എഡിോറോറിയല അചടി

പകാശനം
 അടത ദിനോചരണതിന്
 പധോന വയകികള,  നോടകോര പെങടകന

   ജനപതിനിധികള പെങടകന പകോശന
കരമം

   എലോവരകം നലകനസോമഹയ
വിലയിരതല

പസിദീകരണോശഷം
പതവാരത
ോബാഗ് പസിദീകരണം
അടത എസ്.ആര.ജി യില വിലയിരതല
രകിതാകളെട ഫീഡ് ബാക് ോശഖരികല

ഏെതലാം ഘടകം
SSG,SRG,PTA,LSG,Dept ment 
IT സാധയത
സാമഹയ പങാളിതം

െവണിലോവ്െവണിലോവ്



• ോപാരായകള കെണതന,മികവകെള കരതാകി മാറന.

• അടത അധയന വരഷം നടപാോകണ പവരതനങള കെണതനള ചമതല പങെവചനലകന.

• കെണതലകെള പരിപാടികളാകി കലണര രപെപടതന.

• കലണര ജണമാസതിലതെന അചടിച് രകിതാകളക് വിതരണം െചയന..സളില 
െപാതസലത് പദരശിപികന.

• എലാ െവളിയാഴകളിലം ചിടയായി നടകന എസ്.ആര.ജി യില നടന പവരതനങളെട 
വിശകലനവം  നടതനള പവരതനങളെട  സഷ തല ആസതണവം നടതന.

• ഇതരം എസ്.ആര.ജികളില സളിെല എലാ ജീവനകാരകം പങാളിതം നലകന,ചിലോപാള 
രകിതാകളെട പതിനിധികളം പെങടകന.കടതലോപരക്  ഈ പവരതനങളെട ധാരണ 
ലഭികന .അവര ഇതിെന പചാരകരം വകാകളമാകന.

• ബഹജന പങാളിതോതാെട വിവിധ പരിപാടികള സംഘടിപികന.ഇതരം ോവദികള 
അകാദമിക ചരചകളക് ഉപോയാഗെപടതന.

• പോദശെത വയകികള വിഭവങള എനിവ പവരതങളിോലക് ഉളോചരകന.

• പവരതനതില സളിെല മഴവന കടികളം പങാളികളാകന അത വഴി അകാദമിക മികവ് 
പകടമാകന.

ഇതില ഏെതലാം ഘടകങെള മാോനജ് െചയിരികന?ചരച  ഇതില ഇടെപടവര ആെരാെക?
(HM,Teachers,None Teaching staff,LSG,Deptment,Students,PTA,SSG.....)

Personal management
Material Management
Local Resource Management
Institutional Management Etc....
Time management

ആരപിയെട ോകാഡീകരണം
കെറ പവരതനങള നടതക എനത് ശരിയായ മികവിെന ലകണമല.നടതന പവരതനങള 
അരത പരണമായ ലകയങോളാെട ആസതണം െചയകയം നിരനരം വിലയിരതി നവീകരികകയം 
അതനസരിച് മാറങോളാ തടരപവരതനങോളാ നടതകയം െചയോമാഴാണ് മികവ് യാഥാരതയമാവ 
നത്.മാസികാ നിരമാണം ഒറെപട ഒര പവരതനമല.നിരവധി വയഹഹാര രപങളെട കാസ് 
പവരതനങളെട പതിഫലനമാണത്.ഈ പവരതനെത കടായയോടയം സാമഹയഇടെപടലിോനയം 
സാധയതതയാകി മാറോമാഴാണ് ഇതരം പവരതനങള അരതപരണമാകനത്.
തടരപവരതനം

1. എസ്.ആര.ജി  ചിടെപടതക, മിനറ്സ് കതയമായി സകികക.
2. എസ്.ആരജി മിനറ്സ് മാതക അടത ോയാഗതില പദരശിപികക

െസഷന 3 ഐ.സി.ടി യെട സാധയതകള (2pm -3Pm)

• പധാനാധയാപകരെട െമാൈബലോഫാണില save െചയതം,കയിലള പിനഡ് െമറീരിയലകളം 
ഉപോയാഗെപടതി ഒര പസോനഷന തയാറാകന.

• ആഗസ് മാസം സബ് ജിലയില നടന പധാന പവരതനങളെട ോഡാകയെമോനഷന ഇങെന 
തയാറാകോമാള ചില വിദയലയങളെട പവരതനങള കടന വരില എനാണ് കാരണം?

• പസോനഷനില കാണിച ചാതനര സളിെന രകാകരത ശാകീകരണ പരിപാടി െപാതവായി 
അവതരിപികന.
(ദിനാചരണങളില രകിതാകളകം കവസ് മതരം,രചനാകയാമ് എനിവ 
നടതന.രകിതാകളെട സരോവ നടതി ോലാകല റിോസാഴ് തിരിചറിയന,രകിതാകളെട 
പോതയക കഴിവകെള സള പവരതനങളില ഉളെപടതന.വിദയാഭയാസ ോയാഗയത പരിോശാധിച് 
നാലാം തരം തലയത.ഏഴാം തരം തലയത,പതാംതരം തലയത എനിങെന പരീകെയഴതാന 
ോവണ സഹായം നലകന,ഏതാണ് 15 ോപര ഇോപാള രജിസര െചയകഴിഞ.മഴവന 
രകിതാകളം പതാം കാസ് ജയിചവാരാെണന് ഉറപാകന പദതിക് രപം നലകി.ഇത് 
കടികളെട ഗണനിലവാരതില പതിഫലികം)



• വോടനാട് ജി.എലപി.എസി െന  സി.പി.ടി.എ യില അവതരിപിച സി.ഡി പദരശിപികന.

• ഇവയെട അടിസാനതില ചരച 
1. സളിെന മികവകള ോഡാകയെമനെചയനെതങെന?

വായനാ സാമഗികള വായികന.ഉളടക പരമായ ചരച നടതന.
ബി.ആരസിയെട ോബാഗ് പരിചയെപടന.ചില ൈസറകള പരിചയെപടന
സവനം വിദയാലയതിെനാര ോബാഗ് എങെന നിരമികാം.ോബാഗ് നിരമാണം ോപാസിങ് എനിവ 
പരിചയെപടതന
തടരപവരതനം

1. അടത ോയാഗതില സളില നടന ഏറവം പധാനെപട പവരതനങളെട ോഫാോടാ െമാൈബല 
/USB/ Hardcopy െകാണവരാന ധാരണയാകന.

2. സള ോബാഗ് തടങിയവര ബി.ആരസി ോബാഗില അത് Link െചയന.
െസഷന നാല് Tryouts and Innovations 3Pm to 3.30 Pm

അടത മാസം നടകന കമടര ോകാഴില പെങടകനവരെട ലിസ് തയാറാകന.
െസപ് സള പവരതനങള അവോലാകനം െചയന
പരിശീലനതില ചരചെചയകാരയങള എസ്.ആരജിയില ചരചെചയല.പഞായത് തല 
പവരതോനാദഘാടനം Etc......
എം.എല.എ ോപാജക് പരവ വിദയരതി സംഗമങള ോചരന വിദയാലയങളെട അനഭവങള ചരച 

െസഷന  5    അറിയിപകള    3.30 Pm to 4.30 Pm
ഉപജിലാ ഓഫീസ്,ബി.ആരസി എനിവയെട അറിയിപകള നലകന.

ramdietpalakkad@gmail.com



  


